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ُوَل  ُطخَبُة اْلخ   اْلخ
ُد ّلِلََه  مخ ِف َكَتاَبَه  أََمَر َِبلسَُّؤالَ  ،يَ مَ الَ عَ الخ  ب َ رَ اْلَخ

َهُد َأنخ ََل َإَلَه َإَله الخُمَبَي،  َدُه ََل َشرَيَك َوَأشخ ُ َوحخ  اّلِله
َهُد َأنه َسيَ َدََن َونََبي هَنا ُُمَمهًدا َعبخُد اّلِلَه  َلُه، َوَأشخ

َعَليخَه َوَعَلى آَلَه َوَرُسولُُه، َفاللهُهمه َصلَ  َوَسلَ مخ َوَِبرَكخ 
َبَه َأْجخََعيَ  يَُه ، َوَصحخ َساٍن َوَعَلى َمنخ تََبَع َهدخ ِبََحخ

ينَ َإَل يَ وخ    .َم الدَ 
، فَأُوَصيُكمخ َعَباَد اّلِلَه َونَ فخَسي بَتَ قخَوى اّلِلهَ  أَمها بَ عخُد:

َن َمآبٍ َوَإنه ) :تَ َعاَل َقاَل    .(1)(لَلخُمتهَقَي ْلَُسخ

                                                           

 .49ص:  (1)
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 .(1)مَ لخ الخعَ  فُ صخ نَ  السَُّؤالَ  نَ سخ حُ  َإنه : ؤخَمُنونَ الخمُ  أَي َُّها
ُهَما: َِبَ نَلختَ َقدخ َقيَل ََلبخَن َعبهاٍس َرضَ ف َ   َي اّلِلهُ َعن خ

َوقَ لخٍب  ،ولٍ ؤُ سَ بََلَساٍن َهَذا الخَعلخَم؟ َقاَل: 
َي الن هَبَويه  الخُقرخآَن الخَكَريَ  أَ رَ ق َ  َمنخ وَ  .(2)رٍ اضَ حَ  َدخ ؛ َواْلخ
 هَ لَ وخ  ق َ ا ِف مَ كَ ،  ةٍ يَ ثَ كَ   ةٍ لَ ئَ سخ أَ  نخ عَ  تٍ اِبَ جَ إَ  َمايهَ فَ  دَ جَ وَ 
أَلُونَ ) :اَل عَ ت َ  ُأَحله َلُكُم َك َماَذا ُأَحله َْلُمخ ُقلخ َيسخ

َيلَ  النهِبُّ وََكاَن  .(3)(الطهيَ َباتُ  َأُل َجْبخ َعَليخَه  َيسخ
ََتَمهَل َسيََة  َمنخ وَ  السهََلُم َعنخ أُُموٍر َكَثيٍَة فَ ُيَجيُبُه،

 اّلِلهُ  يَ ضَ رَ  ةَ ابَ حَ الصه  ةَ لَ ئَ سخ ؛ َوَجَدَها ثَرَيهًة بََ النهِبَ  

                                                           

 .(12/138فتح الباري َلبن حجر: ) (1)
 .(2/569( وفيض القدير للمناوي: )70أدب الدنيا والدين للماوردي: )ص (2)
 .4: ائدةامل (3)
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َسارَاَِتَمخ،  مخ هُ ن خ عَ  َتفخ  مخ هَ َوَحرخصَ  ،لَلخَعلخمَ  ْلُبَ َهمخ َواسخ
َئَلتُ ُهمخ َقدخ  ف َ  ،َعَليخهَ  َق ى لَ عَ  يًَل لَ دَ َكاَنتخ َأسخ ُعمخ
أَلُ يَ َكيخَف   ونَ فُ رَ عخ ي َ ، مخ هَ لَ قخ عَ  َرَجاَحةَ ، وَ مخ رَأخَيهَ   ،ونَ سخ

ٍء  أَلُ يَ َوَعنخ َأيَ  َشيخ أَُلو ونَ سخ َن، َوَمََت ، َوَلَماَذا َيسخ
أَُلوَن،  نه أَ  ؛مخ هُ ن خ عَ  اّلِلهُ  يَ ضَ رَ  ةَ ابَ حَ الصه  ةَ نَ طخ فَ  نخ مَ وَ  َيسخ

، اتَ يخَ خَ لخ لَ  ةً عَ امَ ، جَ اتَ مَ لَ كَ الخ  ةَ يلَ لَ قَ تخ انَ كَ   مخ هُ ت َ لَ ئَ سخ أَ 
ْبخِن ِبَا  :ًَل ائَ قَ   اّلِلهَ  َرُسولَ  مخ هُ دُ حَ أَ  لَ أَ سَ  دخ قَ ف َ  َأخخ

َنه َمَن يُ َقر َُبَِن   بَ جَ ُأعخ فَ  ؟َة، َوَما يُ َباَعُدِن َمَن النهارَ اْلخ
  ََحاَبَه َْلَ َنَظَر وَ ، هَ الَ ؤَ سُ ب َلَقدخ »َقاَل: ف َ صخ

لَ   هُ َأَجابَ ُُثه  .«ُوفَ قَ  رَُك تَ عخُبُد اّلِلهَ » :هَ َبَقوخ  ََل ُتشخ
ًئا، َوتَُقيُم الصهََلَة، َوتُ ؤخِت الزهَكاَة، َوَتَصُل  َبَه َشي خ
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 نَ عَ  ونَ لُ أَ سخ يَ  مخ هُ ن خ عَ  اّلِلهُ  يَ ضَ رَ وا انُ كَ َو  .(1)«الرهَحمَ 
َعخَمالَ   يَ ضَ رَ  َعبهاسٍ  ابخنَ  َعنَ ، ف َ مخ ي بََ قَ تَ رخ ت َ  الهَت  اْلخ

 َمنخ  اَخيخً  َكانُوا  اقَ وخمً  َرأَيختُ  َما :َقالَ َما هُ ن خ عَ  اّلِلهُ 
أَُلونَ  َكانُوا ... اّلِلهَ  َرُسولَ  َأصخَحابَ  نخ عَ  َيسخ

َفعُ  امَ   ونَ لُ أَ سخ يَ  مخ هُ ن خ عَ  اّلِلهُ  يَ ضَ رَ وا انُ كَ َو . (2)ُهمخ يَ ن خ
ُعُب  َئلَ اسَ مَ َن الخ عَ   مَ هخ فَ الخ وا نُ سَ حخ يُ لَ ؛ مخ هَ يخ لَ عَ الهَت َتصخ
 يَ ضَ رَ  َعاَئَشةَ  أُمَ  الخُمؤخَمَنيَ  نخ عَ ، ف َ لَ مَ عَ الخ وا نُ سَ حخ يُ ف َ 

َا ؛اهَ ن خ عَ  اّلِلهُ  َمُع ََل َكاَنتخ   َأَّنه ًئا َتسخ تَ عخرَفُُه َإَله ََل َشي خ
 انَ كَ َو  .(3)َحَته تَ عخرََفهُ  هُ نخ عَ  تخ لَ أَ سَ وَ رَاَجَعتخ َفيَه 

                                                           

 .يهلتفق عم (1)
 .127: الدارمي (2)
 .103البخاري:  (3)
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َعنخ ، ف َ الَ ؤَ لسُّ لَ  بَ اسَ نَ مُ الخ  تَ قخ وَ الخ  ونَ ارُ تَ َيخ  ةُ ابَ حَ الصه 
 َمَع النهِبَ   نَ اكَ   هُ نه أَ  هُ نخ عَ  اّلِلهُ  يَ ضَ رَ  ُمَعاَذ بخَن َجَبلٍ 

َبحَ  اغختَ َنَم الخُفرخَصَة، فَ ، َقرَيًبا َمنخهُ  يَ وخًما ِف َسَفٍر، َفَأصخ
  .(1)َفَسأََلُه َعمها يُرَيدُ 

َم السَُّؤالَ  نَ سخ ا حُ نَ ق خ زُ ارخ  مه هُ الله فَ  ، َوابَ اْلخَ ، َوفَ هخ
َن   .الخَعَملَ َوُحسخ

تَ غخَفُر اّلِلهَ ِل َوَلُكمخ   أَُقوُل قَ وخِل َهَذا َوَأسخ
تَ غخَفُروُه َإنهُه ُهَو الخَغُفوُر الرهَحيمُ   َفاسخ

                                                           

 متفق عليه. (1)
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ُطخَبُة الثهانََيةُ   اْلخ
ُد ّلِلََه  مخ َوالصهََلُة َوالسهََلُم َعَلى ، يَ مَ الَ عَ الخ  ب َ رَ اْلَخ
ََميَ  نََبيَ َنا ُُمَمهدٍ  َبَه ، الصهاَدَق اْلخ َوَعَلى آلََه َوَصحخ

يَهُ  َسانٍ  َوَمنخ تََبَع َهدخ ينَ  ِبََحخ َم الدَ    .َإَل يَ وخ
 يهَ جَ وخ ى ت َ لَ عَ   النهِبُّ  صَ رَ حَ  دخ قَ لَ  :ؤخَمُنونَ الخمُ  أَي َُّها

، مخ هُ عُ فَ ن خ ي َ  لٍ مَ  عَ َل إَ  مخ هُ ن خ عَ  اّلِلهُ  يَ ضَ رَ  هَ ابَ حَ صخ أَ  ةَ لَ ئَ سخ أَ 
َوَماَذا : »َلهُ  َقالَ ف َ  ،السهاَعةَ  َعنَ  ل  جُ رَ  هُ َسأَلَ  دخ قَ ف َ 

ا ِبََ  ئٍ رَ امخ  لُّ كُ   لَ غَ شَ نخ ي َ لَ  كَ لَ ذَ وَ  .(1)«؟َْلَاَأعخَددخَت 
 ةَ ارَ هَ مَ  مُ له عَ ت َ ي َ  بُ الَ الطه فَ  ،هُ عُ فَ ن خ ا ي َ يمَ فَ  دَ هَ تَ َيخ وَ  ،هُ صُّ يَُ 

مَ  نَ سَ حخ يُ لَ ؛ الَ ؤَ السُّ   فُ ظه وَ مُ الخ ، وَ مَ لُّ عَ الت ه وَ  الخَفهخ

                                                           

 .3688البخاري:  (1)
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َتَسبُ   ىلَ عَ وَ ، لَ مَ عَ الخ  نَ قَ تخ ي ُ لَ  الَ ؤَ السُّ  ةَ افَ قَ ث َ  َيكخ
 َل إَ  مخ هُ اءَ نَ ب خ أَ وَ  مخ اِتََ نَ وا ب َ هُ ج َ وَ ي ُ  نخ أَ  ءَ ِبَ الخ وَ  اتَ هَ مه اْلخُ 

، مخ هُ يَ كَ فخ ي ت َ م َ نَ  ت ُ َت ، اله ةَ عَ افَ النه  ةَ لَ ئَ سخ اْلخَ  تَ وخَجيهَ 
 نخ مَ لَ  ةً عَ فَ َنَ َتُكوُن  ؛انَ سَ الَ  مََ ِف  ةُ لَ ئَ سخ اْلخَ  َكَذَلكَ َو 
 ا.هَ رُ ضُ َيخ  نخ مَ لَ  ُمَفيَدةً ا، هَ عُ مَ سخ يَ 

 للهُهمه ا ،َونََبيَ َنا ُُمَمهدٍ  َسيَ َدَنَ َهَذا َوَصلُّوا َوَسلَ ُموا َعَلى 
 هَ ى آلَ لَ عَ وَ  ،دٍ مه ُمَُ  انَ ي َ بَ نَ وَ  َنَ دَ ي َ سَ َوَسلَ مخ َعَلى  َصل َ 

 .يَ عَ ْجخَ أَ  هَ بَ حخ صَ وَ 
َلةَ  َعَلى أََدمخ  اللهُهمه  َمارَاتَ  َدوخ ََها اْلخَ  َوَهَناَءَها، َخيخ

َمَها َعتَ َها، َوتَ َقدُّ  َوانخُشرَ  َها،َوازخَدَهارَ  َوَرَخاَءَها َورَف خ
َ  السهَعاَدةَ  َلَها، َبيخ َا أَنختَ  َأهخ  .َوَولَي َُّها َربُّ
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َلةَ  َرئَيسَ  َوفَ قخ  اللهُهمه   زَاَيد بخن َخَليَفة الشهيخ الدهوخ
َدهَ  َوَوِله  َوََنئََبهُ  ََمَي، َعهخ َوانَهُ  اْلخ  ُحكهامَ  َوَإخخ

َمارَاَت؛   .َوتَ رخَضاهُ  ُتَُبُّهُ  َلَما اْلخَ
ُتوم َوالشهيخ زَاَيد الشهيخ ارخَحمَ  للهُهمه ا  َوُشُيوخَ  ،َمكخ

َمارَاتَ  ََتَك، َوأَدخَخلخُهمخ  الهَذينَ  اْلخَ ان ختَ َقُلوا َإَل َرْحخ
َلَك َفَسيَح َجنهاَتَك.  الخَوَطنَ  ُشَهَداءَ  َوارخَحمخ  َبَفضخ

زَلخ  َنهةَ  ِف  َوارخَفعخ  َمثُوبَ تَ ُهمخ، َوَأجخ   .َدَرَجتَ ُهمخ  اْلخ
َمَناتَ الخ  ارخَحمَ  اللهُهمه  َمَنَي َوالخُمؤخ َلَمَي الخ و  ُمؤخ ُمسخ

َلَماتَ  َواَت.: َوالخُمسخ َمخ ُهمخ َواْلخ َياَء َمن خ َحخ   اْلخ
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 َواشخفَ  الخَوَِبَء، الخَعاَلَميَ  َوَعنَ  َعنها ارخَفعخ  اللهُهمه 
اَء، َبََذا الخُمَصاَبيَ  َلَك َمنخ ُكل َ  الده  َداٍء، َوَعاَفَنا َبَفضخ

َعاءَ  مَُيبَ  يَ    .الدُّ
، يَ طَ انَ قَ الخ  نَ ا مَ نَ لخ عَ  َتخ ََل وَ  ثَ يخ غَ ا الخ نَ قَ اسخ  اللهُهمه 

  .انَ ث خ غَ ا، اللهُهمه أَ نَ ث خ غَ أَ  ا، اللهُهمه نَ ث خ غَ أَ  اللهُهمه 
َخَرَة َحَسَنًة،  ن خَيا َحَسَنًة، َوِف الخ َرب هَنا آتََنا ِف الدُّ

  اَر.َوَقَنا َعَذاَب النه 
 اذخُكُروا اّلِلهَ الخَعَظيَم َيذخُكرخُكمخ  :َعَباَد اّلِلهَ 

 َة.َوأََقَم الصهََل 
 


